خدمات دندانپزش ک ی
رای گان برای سالم ندان
واج د ش رای ط
برنامه ی دندانپزشکی سالمندان انتاریو خدماتی
با کیفیت باال برای سالمندان واجد شرایط ارائه
میدهد .
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درمان عفونت و درد
بیماری های لثه

دندان های مصنوعی چطور؟
بخشی از هزینه ی دندان های مصنوعی شامل
این برنامه میشود .لطفا از طریق مشورت با
خدمات درمانی حوزه .ی سکونت خود اطالعات
بیشتری دریافت کنید
چطور میتوانم اپالی کنم؟
راههای مختلفی برای اینکار وجود دارد :
به صورت آنالین از طریق

چه کسانی واجد شرایط هستند؟
شما واجد شرایط هستند اگر :
ontario.ca/SeniorsDental
 65سال یا بیشتر دارید
ارسال فرم پرشده از طریق پست
ساکن انتاریو هستید
بازدید و پرکردن فرم در یکی از
درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ ی ﺷﻣﺎ در ﺻ ورت
مراکز درمانی محلی پیشتر ذکر شده
تجرد کمتر از  $22200و در ﺻورت
تاک لهمتر از  $ 37100برای زوجا نیست  .درصورت پذیرش چطور میشود؟
پس از پذیرش فرم درخواست شما یک بسته
دسترسی به انواع دیگر بیمه های
ی خوش آمدگویی برای شما ارسال میشود که
دندانپزشکی (خصوصی یا دولتی) ندارید
حاوی کارت خدمات دندانی ست .برای دریافت
از کجا میتوانم این خدمات را دریافت کنم؟
خدمات کافیست این کارت را به مرکز درمانی
خدمات دندانپزشکی از طریق واحدهای سالمت عمومی ،مرکز درمانی محلی و یا مرکز درمانی
عمومی ( ، ) Public Units Healthمراکز سالمت بومیان ارائه دهید .
محلی ( ، )Community Health Centresمراکز واجد شرایط بودن شما هر ساله به شما یادآوری
خواهد شد تا مشارکت خود در برنامه را ادامه
بهداشت بومیان ( Health Access Centres
دهید یا در صورت نیاز مجددا فرم درخواست
 )Aboriginalو همچنین کلینیک های سیار
ارائه کنید .
دندانپزشکی در برخی مناطق قابل دسترسی
تلفن های تماس برای کمک؟
میباشند.
 416-916-0204مجانی
چه خدماتی مشمول این برنامه هستند؟
1-833-207-4435
معاینه و ارزیابی
TTY 1-800-855-0511
خدمات پیشگیری
درمان شکستگی
و خرابی دندانها
عکسبرداری ایکس-ری
جراحی کشیدن دندان یا لثه
بی حسی
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